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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ نومبر ٢١

   و به ھيچ عنوان، سنگسار تحت ھيچ امر
  ! قابل پذيرش نيست

کار اين . سنگسار به معنی و مفھوم به سنگ زدن چيزی يا شخصی، به يقين، عملی نيست که اديان واضع آن بوده باشند

قبل از اين که انسان به شناخت خود و شناخت محيط و طبيعت دست پيدا کند، آنگاه که موجودی بود بيچاره و از ھر 

 ھالکش می شد، راه ديگری آيتطرف در معرض خطر، موجودی که برای دفاع از خود و دفع ھر آن چيزی که م

  .می شدنداشت، غير از استفاده از سنگ، به گونۀ غريزی بدان پرداخته 

در چنين استفاده ای از سنگ، در آن دوره از زندگی انسان ھا، نه حکمی برای سنگسار، اين گونه که امروز ظاھراً بر 

  . مبنای دين حکم سنگسار وجود دارد، وجود داشت، و نه قاعده و قانونی

، سر و صورت خودش، در اثر انسان ھای اوليه سنگ را تنھا به حکم غريزه و تجربه ای که بيشتر از برخورد پا، دست

افتادن يا بر روی خوردن و يا تماس غير ارادی قسمتی از وجودش به سنگ که سبب جراحت او می گرديد و از درشتی 

و سختی و قابليت مجروح ساختن سنگ حاصل کرده بودند، چون ھنوز به ساختن سالح بھتری برای دفاع از خود و 

 حيوان، موفق نشده بودند، به شکل سالح يا برای شکستاندن پوشش سخت مغزيات، حمله به ديگران، خواه انسان و خواه

 و با  را بدين ترتيبو چه بسا ھزاره ھا  سده ھا ،و يا کشتن خزنده ھا و گزنده ھا به کار می بردند و بدون ترديد دھه ھا

 و چھار پا از خويش سپری نموده استفاده از سنگ ھای ناخراش و ناتراش، برای حفظ جان و دور داشتن دشمنان دو پا

اند تا اين که دورۀ جادوگران و ساحران را پشت سر گذاشتند و انسان ھای متفکر و فيلسوف مشربی به نام پيامبر ظھور 

کردند و خواستند از وجود اين پديدۀ رايگان و شيوۀ تاريخی آسان کار برد آن برای دفاع و حمله، برای ايجاد نظم در 

گيری از اموری که به زعم آن ھا سبب تباھی اخالق افراد و جامعه می گرديد، در قالب احکام دينی و اجتماع و جلو

سنگ باران کردن، يا با سنگ به قصد کشتن (از ھمين جاست که کلمه و احکام سنگسار. قوانين جزائی استفاده کنند

ھد عتيق، خصوصاً در عھد موسی و در تورات ، برای اولين بار در ع)انسانی که مرتکب گناھی، از نظر دين شده باشد

  . به وجود آمد

در تورات، علی الخصوص در سفر پيدائش، درخصوص مواردی که اشخاص می توانند مورد سنگسار قرار بگيرند، 

ذکر کلمۀ سنگسار برای اولين بار .  بدون اين که مرتکب عمل غيراخالقی يا زنا شده باشند، درچند جا صحبت شده است

ورات، اما، بدان معنی نيست که قبل از ظھورموسی و دين يھوديت پيرامون سنگسار در ادبيات ملل چيزی گفته در ت
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 سورۀ شعرا ١١۶ تقرآن در اين مورد در آي. به استناد قرآن چنين امری در زمان نوح ھم وجود داشته است. نشده است

  » .را ترک نکنی البته سنگسار خواھی شد آنگفتند به نوح اگر از گفته ھای خود اعراض نکرده «: می گويد

چون نوح می خواست مردم را ھدايت کند؛ اما مردم نصيحت ھای او را نشنيده گذاشته و او را تھديد به مرگ به وسيلۀ 

ی از شر کسی صورت ئاين ھديد به حکم عادت از استفادۀ سنگ برای رھا. نوح کار قبيحی انجام نداده بود. سنگ نمودند

  .تمی گرف

بيشتر از ھمين يک مورد پيرامون سنگسار در دوره ھای قبل از ظھور موسی چيزی در کدام کتابی به نظرنگارنده 

نخورده است؛ بناًء چون اجرای اين عمل به شکل قانون، يا احکام دينی، عمدتاً از زمان ظھور موسی و در دين يھود، 

 و بعد در اسالم رسميت پيدا نموده است، الزاماً درھمين سه  استدرمسيحيت تنھا يک مورد سنگسار به نام زنا ديده شده 

  .دين پيرامون چگونگی اين عمل و احکام آن پرداخته می شود

در يھوديت، قرار آنچه تورات ناميده می شود و امروز در دسترس ما قرار دارد، خالف دين اسالم، سنگسار تنھا در 

  :طور مثاله ب.  بودءر موارد گوناگون و متعددی قابل اجرا نمی شد؛ بلکه دءاجرا) مورد زنا(يک مورد 

به کوه طورمی رود، اکيداً به ) لوائح فرامين ده گانه(زمانی که موسی برای چھل روز، غرض آوردن احکام شريعت 

ـ حتی به قوم خويش توصيه می کند که در ايامی که او در کوه به سر می برد، نه به کوه باال شوند و نه آن را لمس کنند 

  . دامنۀ آن نيز دست نزنند

 و ١٢ ت؛ آي١٩ موسی يا دستور خدا سرپيچی می کنند، در تورات؛ سفر خروج؛ باب ۀدر مورد آنانی که از اين توصي

  :؛ چنين حکم شده است١٣

روند و حتی به حدود را دور تا دور کوه تعيين کن که قوم از آن جلو تر نيايند و به ايشان بگو که از کوه باال ن«: ١٢ تآي

  ».ھر که از اين حدود پا فرا تر بگذارد کشته خواھد شد. آن نزديک ھم نشوند

اين قانون شامل حيوانات نيز . که کسی به او دست بزند او بايد سنگسار گردد يا با تير کشته شود بدون اين«: ١٣ تآي

  ». يدئ می توانيد به دامنۀ کوه برآنگاهکه صدای شيپور بر خيزد، آ پس به کوه نزديک نشويد تا اين. می شود

  :؛ می گويد١۵ تا ١٢؛ آيات ٢١عالوه براين در سفر خروج؛ باب 

اما اگر او قصد . اگر کسی انسانی را طوری بزند که منجر به مرگ وی گردد، او نيز بايد کشته شود«: ١۴ تا ١٢ تآي

ی کنم تا آنجا پناھنده شده، بست بنشيند ولی اگر کشتن نداشته و مرگ، تصادفی بوده باشد آنوقت مکانی برايش تعيين م

شخصی، به عمد و با قصد قبلی به کسی حمله کند و او را بکشد، حتی اگر به قربانگاه من نيز پناه برده باشد، بايد از 

  ».بست بيرون کشيده، کشته شود

  » .ھر که پدر يا مادرش را بزند، بايد کشته شود«:  می گويد١۵ تآي

  ».ھر کس انسانی را بدزدد، خواه او را به غالمی فروخته باشد يا نفروخته باشد، بايد کشته شود«: ده است آم١۶ تدر آي

ھر کس پدر يا مادرش را «:  حکم کشتن کسی را می دھد که پدر يا مادرش را نفرين يا لعنت کند؛ با اين زبان١٧ تآي

  ».لعنت کند، بايد کشته شود

  : سفرخروج است که می گويد٢١ باب ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ی در تورات آيات جالب ترين قسمت از قوانين جزائ

اگر گاوی به مرد يا زنی شاخ بزند و او را بکشد، آن گاو بايد سنگسار شود و گوشتش ھم خورده نشود، آنوقت صاحب «

ع با خبر بوده، ولی اگر آن گاو قبالً سابقۀ شاخ زنی داشته و صاحبش ھم از اين موضو. آن گاو بی گناه شمرده می شود

ولی اگر بستگان مقتول راضی . اما گاو را نبسته باشد، در آنصورت بايد ھم گاو سنگسار شود و ھم صاحبش کشته شود

  .شوند که خون بھا را قبول کنند، صاحب گاو می تواند با پرداخت خونبھای تعيين شده، جان خود را نجات دھد
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  » . شودءند و او را بکشد، ھمين حکم اجرااگر گاوی به دختر يا پسری شاخ بز«: ٣١ آيت

اما اگر گاو به غالم يا کنيزی شاخ بزند و او را بکشد، بايد سی مثقال نقره به ارباب آن غالم يا کنيز داده «:  ٣٢ آيت

  ».شود و گاو ھم سنگسار گردد

  :سفر خروج، باب مربوط به قوانين اخالقی

  ».دزنی که جادوگری کند، بايد کشته شو«: ١٨ آيت

  ».ھر انسانی که با حيوانی نزديکی نمايد، بايد کشته شود«: ١٩ آيت

  ».اگرکسی برای خدای ديگر، غير از خداوند قربانی کند، بايد کشته شود«: ٢٠ آيت

،  نوشته می "سنگسار مخصوص يھوديان است"نام ه ن بارز دينی در اثر ارزندۀ خود باآقای حسن بايگان يکی از محقق

 ۀوسيله ھا که در باال ذکر آن رفت ب" کشتن"ه به کليت متن کتاب تورات مشخص می شود که تمام اين کند که با توج

  .سنگ و به شيوۀ سنگسار صورت می گيرد

خوانندگان گرامی شايد، با خواندن آنچه تا اين جا نوشته شد، فکر کنند که حکم يا عمل سنگسار در تورات در ھمين چند 

  :چنين قتل وحشتناکی در برخی موارد ديگری نيز عملی می شود؛ به گونۀ مثال. نين نيستچ. مورد، محدود می گرديد

، مسائلی در باب سنگسار آمده »مردی که قانون سبت را شکست«: ، زيرعنوان٣۶ تا ٣٢؛ آيات ١۵سفر اعداد؛ باب 

  :است که به ترتيب و قرار ذيل نقل می گردد

پس او . د، يکی از آنھا در ھنگام جمع آوری ھيزم در روز سبت، غافلگير شدـ يکروز که قوم اسرائيل در بيابان بودن١

ايشان او را به زندان انداختند، زيرا روشن نبود که در اين مورد . را گرفته، پيش موسی و ھارون و سائر رھبران بردند

  . چه بايد کرد

ا در خارج از اردوگاه سنگسار کنند تا تمام قوم اسرائيل او ر. اين شخص بايد کشته شود«: خداوند به موسی گفت

پس او را از ).  ھمانگونه که آقای حسن بايگان نوشته است معنی کلی کشتن، عبارت است از سنگسار کردن(» .بميرد

  . وی را کشتند،اردوگاه بيرون برده، ھمانطور که خداوند امر فرموده بود

  : مطالب ذيل قيد شده است١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ۶ت ؛ آيا١٣باب " نھی از بت پرستی"ـ در تثنيه، زيرعنوان ٢

اگر نزديکترين خويشاوند يا صميمی ترين دوست شما، حتی برادر، پسر، دختر يا ھمسرتان در گوش تان نجوا کند که «

و بر او پيشنھاد ناپسندش را بر مال سازيد . بيا برويم و اين خدايان بيگانه را بپرستيم؛ راضی نشويد و به او گوش ندھيد

و دست خودتان بايد اولين دستی باشد که او را سنگسار می کنيد و بعد دستان تمامی قوم  او را بکشيد. رحم نکنيد

  . اسرائيل

او را سنگسار کنيد تا بميرد، چون قصد داشته شما را از خداوند، خدايتان که شما را از مصر يعنی سرزمين بردگی 

بنی اسرائيل از کردار شرورانه اش آگاه شده، از ارتکاب چنين شرارتی در ميان قوم آنگاه تمام .  دور کند،بيرون آورد

  ».خواھند ترسيد

که خوانندگان گرامی اين مقال از منتھای غضب   در بارۀ سنگسار نيست، اما برای اين١۴ و ١٣ و ١٢ھرچند آيات (

بشنويد ھرگاه «:   به طور فوق العاده نقل می کنم آمده است،تخدای بنی اسرائيل آگاه شوند، مطالبی را که در اين سه آي

د را  خون ياھمشھربيگانه ن يااخدد پرستيدن پيشنھاش با  باکه گروھی اوئيل می گويند اسراز شھر ھای ايكی که در 

عمل ن حقيقت دارد و چنييديد دگر ا. نهيا دارد شايعه حقيقت آن ببينيد آيا کنيد و سی ربررا حقايق ، اول نداه گمراه کرد

شھر و کليه نگ دربايد بی ، هدفتاق  اتفااست داده اشما به ند اوخد که ئیھاشھراز يكی در شما اً در ميان قعواشتی ز

، نباشتهان شھر اميدرا در غنايم م تمابايد سپس .  ببريداز بين نيز ن را يشاھاگله د کنيد و نابورا کامالً نش ساکنا
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ن شھر بايد برای آ. به  آتش  بكشيدن يتااخداوند، خدای  قربانی سوختنی بر عنوانهبم شھر را تمان، آاز پس . نيدزابسو

غضب ازند اوآنگاه  خد. يدارنگاه  ندام را غنايم  حرای از اين هذر. ددگردوباره آباد گز ھرنبايد و نه بماند ايرھميشه و

را شما اد تعدد، عده فرمون ونتاراپدكه  به ن ، ھمچناهقرار دادمرحمت خويش و لطف رد مورا شما دد و گرمیبرد خو

را که در آنچه ،  هدطاعت  نمودھم امی شما به وز مری او که افرمانھااز او و فقط  که  شرطی  به  کرد، ھداخود ياز

  .) يدور  آیجا به ست اند پسنديده اونظر خد

  : ٢٩ ـ ١٣؛ آيات "قوانين مربوط به ازدواج" ـ تثنيه؛ باب ٣

بط  ی روايگراز ازدواج با مرد دقبل کند که متھم او، وی را با ن شداز ھمبستر پس ازدواج کند و ی خترمردی با دگر ا«

رت او را بكامدرک ختر بايد در دمار و آنوقت پد."  ده  نبوکرباوقتی با او ازدواج کردم : "بگويدو ست اشته داجنسی 

د مراين لی ، وباشدھمسر او تا د دادم ين مرم را به ارختمن د: "بگويدبه آنھا بايد رش پد. ندوربياان شھر يش سفيدد رنز

اما اين مدرک ثابت می . ستاه دنبوم  ھنگام ازدواج باکره  خترمی کند که  دعا ، ادهاھد و به او تھمت  زدخواو را نمی 

  ." کند که او باکره بوده است

ای خت جريمه دابه  پرو محکوم بزنند ق  شالد رامرآن بايد ان يش سفيدر. کندپھن ان  يش سفيدرجلو پارچه را پس بايد 

ختر ر دپدبه ين جريمه بايد ا. ستامتھم ساخته  را ئيلی اسرکرۀ ابادروغ يک به ، چون نقره بكنندل صد مثقادل معا

حقيقت ت مرد تھامااگر الی و. ھدبدق طالاو را گز نبايد د ھرمرو ماند اھد باقی خون زن، ھمسر وی آ. دخت شوداپر

او را شھر و مردان ببرند رش پدنۀ خارا به در ختر ان، ديش سفيد، رستاه ده نبوکربازن ھنگام  ازدواج ن آو شته دا

می کرد، ندگی رش زپدکه در خانۀ مانی و در زست اه انجام دادئيل عمل قبيحی اسرن او در اچود، تا بميرر کنند سنگسا

  .ددگرک شما پااز ميان تی بايد ارچنين شر.   ستاه کردنا ز

د را از مرو ھم ختر ھم دبايد دد، گرا غودی اشھر توسط مررھای ايودخل   در داوست د شده انامزی که ختردگر ا

 د را مرو ست استه انخوده و کمک نزاينکه  فرياد خاطر  به را ختر د. تا بميرندر کنند ه سنگسادبرون بيردروازۀ شھر 

چنين گر ولی ا. دشوک شما پان ميااز بايد ارتی  چنين شر.ستاه کردحرمت ی را بی يگرد دمرد ينكه نامزجھت ابه 

. ستامرتكب نشده گ باشد مستحق مرگناھی که ختر ن دچود، شوکشته بايد د فتد تنھا مربياتفاق شھر رج از عملی خا

ه دبورج از شھر خان در چود زده و ختر فرياا دير، زبكشدور شده  او را حمله که کسی بر شخصی ست ن امثل آ، ينا

  .  تا او را نجات دھد،ستانرفته کمکش به کسی 

غافلگير شود، بايد به پدر دختر پنجاه مثقال نقره عمل وز کند و در حين ست تجاانشده ی که نامزد ختردبه مردی گر ا

  »   .بپردازد و با آن دختر ازدواج کند و ھرگز نمی تواند او را طالق بدھد

 به حکايت عجيبی در مورد سنگسار يک فاميل ھمراه با بھايم و آتش ٢۶ آيت  تا١٠ آيت صحيفۀ يوشيع از ٧ــ در باب ۴

 آن برمی خوريم که خواندن آن بدون ترديد برای صاحبان ھوش بسيار آموزنده و ئی منزل و سائر داراۀزدن اثاثي

  :سودمند خواھد بود

و ه کردمن   سرپيچی ن فرمااز ئيل اسرم اقوای؟ ه دفتاخاک اينچنين به ا اچر! شو« بلند : ديوشع فرمودر پاسخ ند اوخد

ن اثاثيۀ خود ميارا در آنھا ر نموده، نكاالی ، ونداشته دابرام شھر حرھای چيزازمخفيانه ن يشاا. ندامرتكب گناه شده 

نمی زان تو سرباکه ست اعلت ھمين به . شوندب   مغلوھا ئيلی اسرکه است اين عمل موجب شده ا. اندساخته ن پنھا

يگر با شما ، من دبين نبريدام را از غنيمت حرن گر آا. نداشده ر لعنت گرفتاا يرکنند، زگی ديستان اشمنادمقابل رتوانند د

  . دبواھم نخو
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ند اوخدکه من ا ير، زه شونددماای فردا آبرکه به آنھا بگو ور و  آیجابه م را گناه قوک کردن سم پاامرل بر خيز و حا

نست اتواھيد نخو، نكنيدد دور خون را از آو تا شماست ن مياام درحرل ئيل مااسراای : می گويمھستم ئيل اسرخدای ا

خطاکار، شخص ن آم کنم که حاضر شوند تا من معلود من صبح نزکه فردا قبايل بگو به ھمۀ . بايستيدن شمنانتادربرابر د

مشخص کنم که آن شخص خطاکار، در ميان م خاندان ھای آن قبيله جلو بيايند تا تماپس از آن، . ستاقبيله کدام  متعلق به 

سپس تمام خانواده ھای آن خاندان حاضر شوند تا نشان دھم که آن شخص مقصر، عضو کدام خانواده . ان استخاندکدام 

آنگاه شخصی که مال حرام را دزديده است، با خانواده اش و ھر . بعد تمام اعضای مقصر آن خانواده پيش بيايند. است

  » .ستا نموده اسورا رئيل اسرو اشكسته ا مر و نابود شود، زيرا عھد چه دارد سوخته

مقصر شناخته دا يھولۀ  قبيو ند حاضر ساخت اوخدر حضورا درئيل  اسرھای اقبيله ، برخاستهزود  پس يوشع صبح  

ان خاندن آھای ه ادبعد خانو. ه  شددادتشخيص ان زارح مقصر خاندو جلو آمدند دا يھولۀ قبيی  نھااخاندم  آنگاه تما. شد

  . شدشناخته مقصر ۀ زبدی نون عخاو جلو آمدند ی بدادۀ زخانودان مر. مقصر شناخته شدی بدو خانوادۀ زجلو آمدند 

به من بگو . اف کنعترخود اگناه و به بگو را ئيل حقيقت اسرای اخد، نداوخدر حضوم درندز«فر: گفتن يوشع به عخا

ئيل خيانت  اسرا ی اخد، نداو«من به    خد: يوشع گفتاب جون در » عخا.كننمخفی ما ی را از چيزچه کرده ای و 

شمش طال و يک نقره ل يست مثقا، دوبابلیی يباردای زچشمم  به يک ،  غنايمن ميادر . ام مرتكب گناه شده ام و ه کرد

. ن کردمپنھاخاک ير را در زا آنھام خيمه ن مياو درشتم دابرآنھا را طمع د و من از روی فتاد، ابول نش پنجاه مثقاکه  وز

به شتاب به آنھا د و غنايم فرستادنبال به را » يوشع چند نفر .را و سپس ردا راشتم بعد طال اگذخاک ير  را زنقره اول 

ی شياا. شتار دايرين قرزقسمت و نقره در ند ا کردپيدرا نقره و طال د، ردا و گفته بون عخاو چنانکه  فتند رخيمه 

و ھمۀ يوشع آنگاه . شتنداگذزمين ند بر اوخدر حضوو در ند وردئيل آاسرم اقوم تماد يوشع و نزرا شده  ه يددزد

و ھا و گاو نش  اختران و دبا پسرد، يده بوکه دزدشمش طاليی ردا و نقره و با ، او را گرفتهن را عخااسرائيليھا، 

  . نددبرر عخودرۀ شت به  که داچه اش و ھر خيمه و الغھايش ھا و اگوسفند 

م تماآنگاه » .کندبال می ر چارا دتو ، نداوخدوردی؟ اکنون  بر سر ما آئی بالا چنين«چر: گفتن  يوشع به عخادر آنجا 

بر سنگ از گی ربزدۀ تون عخاتۀ سوخزۀ  جناو روی ندند زاسون را بعد بدنھايشاو ند دنمور سنگسارا ئيل آنھا اسرابنی 

بدين ترتيب خشم خداوند فرو . وز به درۀ بال معروف استمراتا  به ن  امكن آو باقيست ھنوز سنگ دۀ تون  آ. ندپا کرد

  .  مذکور بايد غنايم حاصله را به معبد تحويل می دادشخصمطابق قانون،  .نشست

ــ در تورات مجازات کسی که کفر می گفت نيز سنگسار بود؛ ھمينطور مجازات کسی که نسبت به پادشاه بی ادبی می ۵

 کتاب اول پادشاھان استناد شده است که در ذيل ٢١ باب ١٣ آيتدر اين باره به . می گفت" بد و رد "کرد، يا پادشاه را

  :آن را می خوانيم

شھادت داده گفتند که " نابوت"حضور قوم بر به و دو نفر از بنی بلعيال در آمده پيش وی نشستند و آن مردان بلعيال «

  ». را از شھر بيرون کشيده وی را سنگسار کردند تا بمردبر خدا و پادشاه کفر گفته است و او" نابوت"

موارد ديگری نيز در تورات وجود دارد که به حکم خدا يا پيامبران يا کاھنان يا پادشاھان و يا بزرگان قومی ـ دينی 

چند ضروری است، از بيان آن ھا ھرچون ذکر ھمه سبب تطويل کالم می شود، . يھودی انسان ھا سنگسار شده اند

گنھکار در ميان ) اعدام(منصرف شده به گفتن ھمين يک نکته اکتفأ می کنم که سنگسار يکی مروج ترين شکل کشتن 

وجود تأکيد قطعيی که بر سنگسار گنھکاران در تورات  يھوديان اوليه بوده است؛ ولی در ميان اسرائيليان امروزی، با

  !!شده است، سنگسار گنھکاران ديگر عملی نمی شود
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 منحيث کتاب خدا و تعاليم تورات ايمان داشت و آن ھا ت مسيح در برابر اين عمل، باوجودی که برحقانيت توراعيسای

  .  اختيار نکردئیرا غيرقابل فسخ و غيرقابل تعديل می دانست و نقض احکام آن را گناه می پنداشت، موضع جد

 که آمده ام تا تورات يا صحف انبيأ را باطل سازم گمان مبريد«:  آمده است که عيسی گفت۵ انجيل متی باب ١٧ آيتدر 

به شما می گويم تا آسمان و زمين زائل نشود ھمزه يا نقطه از تورات «: و در جای ديگر می گويد» .بلکه تا تمام کنم

  ».ھرگز زائل نخواھد شد تا ھمه واقع شود

زنا کار است و مردم خواھان سنگسار وی  اما در داستان مشھور و معروف برخورد وی با زنی که گمان برده می شد 

بودند، ديديم که عيسی چگونه، خالف آنچه در باال در مورد تورات گفته بود، مردم را از سنگسار کردن آن زن 

 قصد تورات» ھمزه و نقطۀ«اگر تعاليم تورات واقعاً تغييرپذير نمی بودند و عيسی با پيروی از . منصرف ساخت

سنگسار آن زن را می داشت، حداقل خودش که پاک و بی گناه و پيامبر بود، چون شرط سنگسار زن را بی گناھی اولين 

ولی چون نمی خواست اين . کسی که سنگ را بايد پرتاب می کرد، گذاشته بود، می توانست خودش اولين سنگ را بزند

 نه مردم را گذاشت تا آن زن را سنگسار کنند، و نه خودش به آن عمل به عنوان يک اصل يا حکم دينی ادامه پيدا کند،

با آنھم .  فقت او نسبت به انجام، يا عملی ساختن سنگسار بوده استمواتردد و تزلزل عيسی  نشان از عدم . کار دست زد

  :در اناجيل در يکی دو جا از سنگسار ياد شده است که ذيالً بدان ھا اشاره می کنم

  : کتاب رسوالن۵باب  از ٢۶ آيتـ ١

» .پس سردار سپاه با خادمان رفته ايشانرا آوردند ليکن نه به زور که از قوم ترسيدند که مبادا ايشان را سنگسار کنند«

احتمال استفاده . ی يک مفتی صادر شده باشدااين سنگسار البته سنگسار يک گھنکار به اساس حکم دين نيست که به فتو(

  ).به عنوان سالح برای دفاع، وجود داشته  استاز سنگ در اين جا ھم، 

و چون استيفان را سنگسار ميکردند او دعا نموده گفت ای عيسی خداوند روح مرا «:  ھمان باب و ھمان کتاب۶٠ آيت

  » .بپذير

ھانه ای دعای استيفان، که در واقع استغاثه به عيسی است، که نظر مساعد در قبال سنگسار نداشته بود؛ يا فرياد داد خوا

  . بود در برابر ظلم کسانی که می خواستند او را سنگسار کنند

  

  :و اما در اسالم

در اسالم تا جائی که من قرآن را مطالعه و مرور کرده ام در چند مورد محدود در بارۀ سنگسار سخن رفته است که ھيچ 

مورد سنگسار در قران آمده است نقل غالب آنچه در . کدام حکم صريح برای سنگسار کردن زانی يا زانيه نمی باشد

  :توجه کنيد. وقايعی است که در دوران پيامبران گذشته اتفاق افتاده است

  : نور در مورد زن و مرد زنا کار چنين آمده استۀ دوم سورآيتــ  در ١

ا به آن دو رحم در شما ر) نگيريد(و نيايد . زن زنا کننده و مرد زنا کننده پس بزنيد ھر يک از اين دو را صد صد دره«

به عقوبت ايشان جماعتی ) حاضر شود(و بايد ببيند . شما که ايمان داريد به هللا و روز آخر) ھستيد(اجرای حکم هللا اگر 

  ».از مؤمنان

اين سزا برای آن زانی و زانيه است که آزاد، عاقل و بالغ بوده و آمده است که » تفسير کابلی«در تقسير اين آيه در 

و کسيکه عاقل ... ده باشند يا بعد از نکاح ھمبستر نشده باشند و شخصی که آزاد نباشد پنجاه دره زده شودنکاح نکر

" محصن"باشد ) حريت، بلوغ، عقل، نکاح و ھمبستری(يا بالغ نباشد مکلف نيست و مسلمانيکه دارای تمام صفات 
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و کيف "ائده به حوالۀ تورات فرموده است مثليکه در سورۀ م) سنگسار کردن" (رجم"گفته ميشود ـ سزای او 

  ." يحکمونک و عند ھم التورات فيھا حکم هللا االية

زيرا اگر کالمی روشن (در اين مورد، عالوه بر اين که تفسير مربوط می شود به فھم انسان ھا از يک متن نا روشن، 

  :، بر چند نظر می توان مکث کرد)باشد، نيازی به تفسير ديده نمی شود

شانه دختری جوانی که اخيراً در واليت غور به حکم طالب يا داعش سنگسار شد، آيا زن شوھر دار بود و ازدواج ــ  رخ

کرده بود يا به نامزدی رسمی و شرعی کسی در آمده بود؟؟ ھمه می دانند که او مجرد بود، يعنی ازدواج نکرده بود، 

  ين حکم قران صد دره بزنيد، سنگسار نموديد؟ نامزد ھم نبود، پس چرا به جای اين که او را مطابق به ا

 حکم زانی و زانيه صد صد دره است، به چه دليلی از اجرای اين حکم در مورد رخشانه طفره رفته می تــ در اين آي

در کجای قران مفتيی که فتوای سنگسار .  نشده استءشود، ولی در مورد مردی که او را اغوا کرده بود اين حکم اجرا

و دره زدن مردی را که او را فريفته بود، داده است، چنين تفاوت بين زن و مرد ديده می شود، يا چنين امتيازی رخشانه 

  برای مرد در برابر زن داده شده است؟ 

قصد من از طرح اين مطلب اينست که . من نمی خواھم اين نيت يا قصد را تداعی کنم که بايد ھر دو سنگسار می شدند

 نمی کنند؛ و دوم، چرا در اجرای احکام ميان زن و مرد ءول، احکام را ھمانطوری که ھستند چرا اجراچرا مفتيان ما ا

برخورد دوگانه دارند؟ اگر قرار باشد که در ھر صورتی و بدون تزلزل و تردد، عيسی گونه، قصد اجرای حکم خدا را 

يا شما، طالب و داعش و مال ھا و مولوی ھای  نمی کنيد؟؟ اءداريد، چرا ھمان چيزی را که خدا حکم کرده است، اجر

  طالب مانند يا داعش مشرب از  خدا بھتر و بيشتر می دانيد؟

من در باال حکمی را که در . لۀ حکم تورات استاــ در ھمين تقسير اشاره شده است که حکم سنگسار بر اساس، و به حو

را بخوانيد و ببينيد که در تورات در اين باره چه نوشته شده آن . تورات برای تنبيه دختری که ازدواج نکرده باشد، آوردم

گاھی حق ندارد آن  به پدر دختر بايد پنجاه مثقال نقره داده شود؛ دختر به نکاح پسر درآورده شود؛ و پسر ھيچ! است

  .  طالق بدھد،دختر را که بعداً زن وی شده است

چرا به جای عدول از .  دختر و فاميلش است و ھم به نفع جامعه اول آن که بگذريم، شروط دوم و سوم ھم به نفعطاز شر

فرمان خدا، اگر تورات اين قدربرای تان مھم و مدار اعتبار و متبرک است، از اصول ھمان تورات، در اين مورد ھم 

  پيروی نمی کنيد؟

توانسته است تا امروز جلو زنا ــ مسألۀ بسيار مھم و قابل دقت اينست که آيا اجرای حکم سنگسار، يا اعدام در مجموع، 

 شده ءو زناکار و يا مجرم را بگيرد؟ از بيشتر از سه ھزار و سه صد سال، از زمان موسی، تا امروز اين حکم اجرا

  است، آيا طی اين مدت از تعداد زانيان به دليل ترس از سگنسار کاسته شده است؟ 

در تورات حتی دختر نامزد دار را، در باال .  نامزد ھم نبودحتی. با کسی ازدواج نکرده بود. رخشانه ھمسر کسی نبود

عالوه بر اين برطبق حکم شرعی پسر حق . پسر را مجبور می سازند با دختر ازدواج کند. بخوانيد، سنگسار نمی کنند

يا مسائلی در چرا بايد ماليان ما ھميشه تعبير ھای بسيار خشن از اسالم کنند؟ آ! ندارد دختر را تا آخر عمر طالق بدھد

  . قرآن نيست که از آن ھا استنباط ھای نرم تر عاطفی تر کنيم

ــ يھوديان امروزی چنين احکامی  را با آن که جزء دين خود شان ھم است، ديگر عملی نمی کنند، زيرا با شناخت عميق 

دن بيشتر و بھتر از نعمات از دين و از ارزش انسان جنبۀ حق خدا داد انسان را برای خوشی و برای زندگی و بھره بر

  .خدای فربه تر ساخته اند

  . ــ بين تورات و قرآن، کتاب آسمانی ديگری وجود دارد که پيامبر آن، از اجرای حکم سنگسار خود داری نموده است
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اين معنی اين سخن . عيسی می گويد، ھمانگونه که پيامبر اسالم گفته است، من برای تکميل اديان قبلی فرستاده شده ام

است که ھر آن چيزی که در تورات و کتاب ھا و صيحفه ھای قبل از آن آمده است و عيسی به تغيير آن اھتمام ورزيده، 

به معنی ديگر اعراض عيسی از اجرای حکم سنگسار آن زن، به . يا اھتمام نورزيده است، مطابق به حکم خدا بوده است

بوده است که عيسی ) يھوديت، عيسويت و اسالم( خدای اديان سامی عنوان يک اصلی که بايد بايدار می ماند، خواست

موسی می آورد؛ عيسی نسخ می کند و . را بعد از موسی برای تعديل و تکميل آن فرستاده بود ـ و بعد از آن محمد را

بق خواست خدا آيا اين ھا اين کار را مطابق ميل خود نمودند، يا مطابق خواست خدا؟ اگر مطا. محمد دو باره می آورد

  باشد؟  " خبير"بوده، اين سؤال خلق می شود که آيا واقعاً اين تغيير و تعديل می تواند کار يک خدای 

ھمچنين سؤال می کنم که چرا مفتيان ما از دينی که مکمل تر بايد باشد، بر اساس گفته عيسائی که مسلمان ھا او را نه 

يز می دانند، کاپی برداری نمی کنيم؟ دينی که خداوند ضرورت آن را برای تنھا به پيامبری قبول دارند، که روح هللا ن

جای به تکميل اوامر قبلی خويش ديده و آن را نافذ ساخته است ـ به جای کتابی که پيش از وی وجود داشته است، يعنی 

  !تورات

 مردم ۀ می کنند ساخته و بافتــ برای اين که برخی احتماالً خواھند گفت که حکايتی را که در مورد عيسی و آن زن

 ۀ، برای تثبيت اين امر که آن حکايت ساخته و پرداخت١٢ تا ١ آيت؛ از ٨است، من آن حکايت را از انجيل يوحنا؛ باب 

  : مردم نيست، بلکه در انجيل وجود دارد، به عنوان يک سند دينی، در اين جا نقل می کنم

. ز به ھيکل آمد و چون جميع قوم نزد او آمدند نشسته ايشان را تعليم ميدادو بامدادان با. کوه زيتون رفتبه اما عيسی «

بدو گفتند ای . که ناگھان کاتبان و فريسان زنی را که در زنا گرفته شده بود پيش او آوردند و او را در ميان بر پا داشته

که چنين زنان سنگسار شوند اما تو ما حکم کرده است به  تو موسی در تورا. استاد اين زن درحين عمل زنا گرفته شده

زير افگنده به انگشت خود بر ه و اينرا از روی امتحان بدو گفتند تا ادعای بر او پيدا کنند اما عيسی سر ب. چه می گوئی

ال کردن الحاح مينمودند راست شده بديشان گفت ھر که از شما گناه ندارد اول بر او ؤو چون در س. روی زمين مينوشت

پس چون شنيدند از ضمير خود ملزم شده از مشايخ شروع . زير افگنده بر زمين مينوشته و باز سر ب. زدسنگ اندا

پس عيسی چون راست . آخر يک يک بيرون رفتند و عيسی تنھا باقی ماند با آن زن که در ميان ايستاده بوده کرده تا ب

گفت ھيچ کس ای . ا شدند آيا ھيچ کس بر تو فتوا ندادشد و غير از آن زن کسی را نديد بدو گفت ای زن آن مدعيان تو کج

  » . نميدھم برو و ديگر گناه مکناعيسی گفت من ھم بر تو فتو. آقا

چرا ما اين سخن را، که بدون شک بی اذن خدای گفته نشده است، مدار اعتبار قرار نمی دھيم؟ چرا ھميشه نصف خالی 

کنيم؟ چرا روح ما اين قدر مکدر شده است؟ چرا قلب ما مانند سنگ گيالس را می بينيم؟ چرا با احساس تر فکر نمی 

خصوص در ه  که نفس بر ما غالب است؛ بمشده است؟ چرا نمی پذيريم که انسان از اشتباه خالی نيست؟ چرا نمی پذيري

  !!ايام جوانی؟ چرا دوران کودکی و جوانی خود را فراموش نموده ايم؟ و صد ھا چرای ديگر

، مسألۀ تثبيت ادعای مدعی ... اما در مورد اجرای حکم سنگسار يا دره و يا محبوس کردن زن در خانه وــ موضوع مھم

ديدن عمل زنا است که بايد چھار مرد، سه مرد و دو زن، دو مرد و چھار زن، يک مرد و شش زن و يا ھشت زن بايد 

 مرحوم آيا چنين شاھدی يا شاھدانی ۀ مورد رخشاندر. چنان شھادت بدھند که به اصطالح ميله را در سرمه دان ديده اند

  وجود داشتند؟ در مورد که می تواند چنين شرطی عملی باشد؟ 

ــ و باالخره در تورات، طوريکه در باال مواردی ياد شده است، در موارد متنوع، حتی حکم سنگسار بھايم رفته است، 

ز ھمۀ آن احکام را ناديده می گيرند و تنھا به يک موضوع پابندی چه دليلی می تواند وجود داشته باشد که مفتيان ما امرو

  نشان می دھند؟ 
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نمی شد که در اين مورد ھم مانند سائر مسائل کمی از تساھل کار گرفته می شد، ھمانطور که عيسی بعد از موسی در 

  زمينه از تساھل کار گرفت؟

 زناکار صحبت شده است، نه در مورد جزائی که به زانی و  سورۀ المائده تنھا در مورد عفت زن و زنا و۵ آيتــ در ٢

  .     زانيه داده شود

 نيز اين مردم بود، مانند تھديد نوح از جانب مردمی که نخواستند نصايح او را بشنوند، که ١٨ آيتــ در سورۀ ياسين، ٣

ا برای ما بال ھا وارد ميشود از ما وجود شما شگون بد زده ايم به سبب وجود شمه در جواب انبيأ گفتند در حقيقت ما ب

کنار شويد، ای مدعيان نبوت اگر گفته ھای خود را ترک نکرده از ما کنار نشويد البته شما را سنگسار کرده عذاب ذليل 

  . شما خواھد رسيده و خوار کننده از ما ب

پناه می برم از اينکه مرا و من به پرورگار خود و پروردگار شما «:  سورۀ دخان چنين آمده است٢٠ آيتــ در ۴

  » .سنگباران کنيد

نظر ذلت و ه حکم خداوند تعالی و پيغمبر او به در تفسير اين آيت آمده است که موسی قبطيان را دعوت کرده گفت که ب

 من برای پيغمبر بودن خودم دليل و برھان ظاھر و آشکار ئيدخداوند تعالی کبر و غرور ننماه حقارت ننگريد و ب

. قتل ميرسانيمه  ولی قبطيان ھمينکه موسی اين سخنان را به آن ھا گفت، در جواب گفتند ترا سنگسار کرده ب.ميآورم

  ...خداوند پناه برده آنوقت موسی از شر آنھا ب

بلکه حکايت از مردمی است که از سماجت موسی به تنگ . در اين آيت نيز موضوع زنا و زانی و زانيه مطرح نيست

  .ا تھديد به مرگ از راه سنگباران کردن او می کنندآمده اند و او ر

کار رفته است، اما برای تطبيق حکم سنگسار بر زانی و زانيه ه  سورۀ اصحاب کھف نيز کلمۀ سنگسار ب٢٠ آيتــ در ۵

چرا که اگر آنان بر شما دست يابند سنگسار تان می کنند يا شما را به کيش خود باز می «: نيست؛ چنانچه می گويد

  ».ردانند و در آن صورت ھرگز روی رستگاری را نخواھيد ديدگ

برای خريد به بازار می آيند و مردی خير " ناچل"اين صحبت وقتی رخ می دھد که اصحاب کھف با پول به اصطالح 

. خواھی آن ھا را با خبر می سازد که آن پول ديگر در چلند نيست و بکوشند که از آن شھر ھر چه زودتر بيرون بروند

  .به وسيلۀ سنگ به مانند اجداد اوليۀ شان... در غير آن سنگباران خواھند شد ـ ھمان عمل دفع موذی و مضر و تھديد و

قض با آنچه در تورات حکم شده است، ظاھراً اتا اين جا تنھا در يک مورد از سنگسار زانی و زانيه در قرآن، آنھم متن

. ھمانگونه که آمد و خوانديد موضوعاتی نيستند که به مسألۀ زنا ربط بگيرندموارد ديگر . به حوالۀ تورات، ياد شده است

ن، يک تعداد از برجسته ترين دانشمندان اسالمی چنين نظر داده اند که حکم آبناًء بر حسب ھمين نبود حکم صريح در قر

عداوت داشته اند از ميان اين موضوع را يک تعداد از علمائی که با جنس زن . سنگسار اصالً در اسالم وجود ندارد

.  می کردند، با تعبير و تفسير و تأويل خود ساخته، وضع نموده اندءن که غالباً زمان ھای قبل از اسالم را احتواآآيات قر

  :دانشمندان دينيی که مخالف حکم سنگسار ھستند، شيعه و سنی، عبارت اند از

حکم خدا اين است که به ھر زن زناکار و مرد . نگسار نميشودحکم خدا سه ــ شافعی که به اين اعتقاد بود که زانی ب

  .)٢۵جماع العلم صفحۀ (زناکار صد تازيانه بزنيد 

" تأويل مختلف الحديث"ن می دانند و ابن قتيبه دينوری از آن ھا در کتاب آــ تعدادی از فقھائی که سنگسار را مخالف قر

  .، ياد نموده است١۵۶ تا ١۵۴خود، از صفحۀ 

  .٨٨المحصول فی اصول الفقه، ص "براھيم بن سيار در کتاب ــ  ا

  .ــ  فقيه و محدث برجستۀ مالکی، ابن عبدالبر قربطی در شرح طويل خود بر موطای امام مالک بن انس
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ــ دکتر احمد صبحی منصور، زمانی استاد در دانشگاه االزھر که می گفت چنين تشريعی حتی در تورات حقيقی ھم 

  .ستوجود نداشته ا

ــ دکتر طه جابرالعلوانی، زمانی رئيس مرکز جھانی انديشۀ اسالمی، فارغ دانشگاه االزھر که سنگسار را سنتی تلموذی 

  .می دانست و می گفت سنگسار جايگاھی در انديشۀ اسالمی ندارد

ی غيراسالمی می ــ دکتر حسن ترابی فقيه مشھور سودانی و از رھبران اخوان المسلمين سودان نيز سنگسار را عقوبت

  .داند

ــ  پروفيسور مصطفی الزامی عراقی از دانش آموختگان االزھر استاد دانشگاه بغداد که در تحقيقی مفصلی در اثبات 

  . سنگسار در اسالم دست زده استنغيراسالمی بود

ه که به تدريج ــ دکتر محمد الشحرور قرآن شناس سوری معتقد است که حکم سنگسار از تحريفات يھوديان يثرب بود

اين . شحرور معتقد است که حکم سنگسار قبل از اسالم و توسط عيسی نسخ شده است. وارد فقه اسالمی شده است

  .سنگسار را مخالف نصوص قرانی مربوط به زنا می داند" فقه المرأة"انديشمند در فصل دوم کتابی به نام 

  .ھل سنت ايران، سنگسار زانی و زانيه را عمل اسالمی نمی دانندھای اده و ناصر سبحانی، دو نفر از فقــ احمد مفتی زا

ھای اھل سنت می باشند، از مخالفان ديگر سنگسار زانی و زانيه می  که از فقــ شيخ جمال البنأ و شيخ ابوزھرة ھم،

  .باشند

  .ــ شيخ عبدهللا العاللی يکی از علمای بزرگ اھل سنت لبنان ھم از مخالفان اين حکم است

خود در اسالمی بودن حکم سنگسار ترديد کرده " دوائر الخوف"نصرحامد ابوزيد، قرآن شناس مصری در کتاب ــ 

  .است

  . ــ آيت هللا محمد صادق تھرانی، از علمای شيعه، نيز از مخالفان سنگسار می باشد

  :ھمچنين

  ــ محمد جواد غروی؛ و،

  .ــ احمد قايل

  ...و

ار زانی و زانيه را از احکام بنی اسرائيل می داند که خود بر دين موسی افزوده سيد محمد جواد غروی نيز حکم سنگس

  . او می گويد که ذکری از چنين حکمی در قرآن نيامده و درعمل قطعی پيامبر نيز وارد نشده است. اند

راه با قصۀ اين نظر مبين تفکر بيشتری از علمای اسالمی است که آنچه در يک مورد در تفسير قرآن آمده است؛ ھم

  .حکميت پيامبر در مورد زنای يک زن و مرد يھودی، به قران مربوط نبوده مسائلی ھستند مربوط به يھوديان

بنابراين در يک کالم سنگسار عملی است بسيار وحشيانه که بايد علمای دين و مجتھدين بنشينند و آن را به ھر شکلی که 

  .می شود منع قرار دھند

ولتی می داشتيم که انسانی فکر می کرد و احساس و عاطفه می داشت و خود را در برابر پديده ھای در افغانستان، اگر د

منفی موجود در کشور مسؤول احساس می کرد، من پيشنھاد می کردم که درحال حاضر برای نجات جان دختران و 

ر دارند، در صورتی که در  که بيشتر در معرض خطر قرایپسرانی که، علی الخصوص برای نجات جان دختران جوان

دست بزند و نگذارد که دختران يا پسرانی که مرتکب " خانه ھای امن"اثر اشتباھی مرگ تھديد شان کند، به احداث 

  . اشتباھی می شوند مورد پيگرد خشک انديشان دينی و مورد سنگسار قرار بگيرند
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ند نفر اشخاص معتمد و باخدا و شريف و خيرخواه و چنين دولتی می تواند در ولسوالی ھا و در شھر ھا خانۀ يک يا چ

نيک انديش نيک نام را به عنوان خانۀ امن معرفی کند تا اگر دختر يا پسری به نحوی مجبور به فرار شوند، يا  خطری 

  . متوجه آن ھا باشد، به اين خانه ھا پناه ببرند

ه آن ھا را بفھمانند و راضی بسازند که به صورت مسؤولين اين خانه ھا بايد ھمرا اوليای دختر و پسر در تماس شد

و بعد از آن زمينۀ خروج آن ھا را از ده يا شھر شان، در . آبرومندانه زمينۀ ازدواج جگر گوشه ھای شان را فراھم کنند

  . صورتی که آن ھا ھنوز ھم احساس خطر کنند و نخواھند در ده يا شھر خود زندگی کنند، مھيا سازند

مچنين بايد جلو ازدواج ھای اجباری را که معموالً سبب فرارمی شود، يا تحميل مصارف گزاف را باالی اين بزرگان ھ

داماد، اگر داماد توان تمويل آن را ندارد، بگيرند؛ يا ھر آن چيز ديگری را که دو جوان دلباخته را مجبور به فرار از 

  . خانه می سازد

ختر حفظ خواھد شد، ھم خون انسانی بر زمين نخواھد ريخت، ھم ھزاران با اين کار فکر می کنم که ھم آبروی پدر د

  .   ھزار انسان از حوادثی مانند قتل فجيع رخشانۀ مرحوم اندوھگين نمی گردند، و ھم خدا خرسند خواھد شد

  :منابع

  .ــ تورات

  .ــ انجيل

  .ــ تفسير کابلی

  .ــ ترجمۀ فارسی قرآن مجيد، چاپ اقبال

  .قای حسن بايگانیــ نوشته ای از آ

  .ــ ويکيپديای فارسی

١۶/١١/٢٠١۵  

 

 
 

 
 
 
 

   


